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Οι Εταιρίες Οικοτουρισµού Βιτσίου, Γράµµου και Πρεσπών µε συντονιστή το 
Πολιτιστικό Τρίγωνο Πρεσπών και σε συνεργασία µε την εταιρία διοργάνωσης 
αθλητικών εκδηλώσεων Outsports και την εταιρία sports marketing & management Ck 
Agency διοργανώνουν στα πλαίσια του TRANSNATURA – mountain bike stage 
race παράλληλο αγώνα ορεινής ποδηλασίας ανεξαρτήτων στις 12 Σεπτεµβρίου 2010 
στο Αµύνταιο Φλώρινας.  

  

1. Πρόγραµµα αγώνα 

ΣΑΒΒΑΤΟ 11 

18:00 Επιβεβαίωση συµµετοχής – παραλαβή πακέτου συµµετοχής ΑΓΩΝΑ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ (Αµύνταιο) 

20:00   ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 

  

ΚΥΡΙΑΚΗ  12 

8:00 – 9:00 Επιβεβαίωση συµµετοχής – παραλαβή πακέτου συµµετοχής ΑΓΩΝΑ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ 

10:00   ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΑΓΩΝΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ  

(ΑΜΥΝΤΑΙΟ – ΑΜΥΝΤΑΙΟ) 

11:00   ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 

14:30   ΑΠΟΝΟΜΕΣ ΕΠΑΘΛΩΝ 

 

2. Κατηγορίες Συµµετοχής 

∆ικαίωµα συµµετοχής στον αγώνα έχουν ανεξάρτητοι αθλητές στις κατηγορίες: 

� Γυναικών  

� Εφήβων 15-18 ετών 

� Ανδρών 19-29 ετών 

� Masters A (30-34 ετών) 

� Masters Β (35-39 ετών) 

� Masters C (40-44 ετών) 

� Masters D (45-49 ετών) 

� Masters E (µεγαλύτεροι των 50 ετών) 

Αθλητές κάτω των 18 ετών είναι υποχρεωµένοι να προσκοµίσουν συµπληρωµένη 
και υπογεγραµµένη υπεύθυνη γονέα ή δήλωση κηδεµόνα που θα τους επιτρέπει τη 
συµµετοχή τους στον αγώνα. 



 

 

 

3. Τεχνικά χαρακτηριστικά 

3.1 Σηµείο εκκίνησης-τερµατισµού του αγώνα είναι το Αµύνταιο. Η διαδροµή έχει 
µήκος 54χλµ. και 1128µ. υψοµετρική διαφορά. 

3.2 Χάρτης ∆ιαδροµής  

 

 

4. Κανονισµοί  

4.1 Γενικοί Κανονισµοί  

4.1.1 Οι αθλητές είναι υποχρεωµένοι να φέρουν τον αριθµό αθλητού στο πίσω και 
κάτω µέρος της φανέλας και τον αριθµό ποδηλάτου στο εµπρός µέρος του 
ποδηλάτου. 

4.1.2 Οι τρεις πρώτοι αθλητές της κάθε κατηγορίας, είναι υποχρεωµένοι να 
παρουσιάζονται στις απονοµές µε την αγωνιστική τους περιβολή.  

4.1.3 Κάθε αθλητής συµµετέχει µε δική του ευθύνη σε ότι αφορά τον προσωπικό 
του αθλητικό εξοπλισµό. 

4.1.4 Κάθε αθλητής µε τη συµµετοχή του σε κάθε αγώνα δηλώνει υπεύθυνα ότι 
δεν απαιτεί καµία αποζηµίωση για φωτογραφίες, βίντεο, στιγµιότυπα, 
αποτελέσµατα µε προσωπικά του στοιχεία ή συνεντεύξεις του κατά την 
διάρκεια της διοργάνωσης, που τυχόν θα χρησιµοποιηθούν από τους 
διοργανωτές ή τους χορηγούς για ενηµερωτικούς ή διαφηµιστικούς σκοπούς 
κατά τη διάρκεια και µετά τη λήξη της διοργάνωσης. 

4.1.5 Για ότι δεν προβλέπεται από τους κανονισµούς της UCI  ή από τους 
κανονισµούς του κυπέλλου, αποφασίζει τελεσίδικα η Αγωνόδικος Επιτροπή 
του αγώνα. 



 

 

4.2 Έπαθλα 

Απονέµονται κύπελλο, µετάλλιο και δίπλωµα στον πρώτο νικητή της κάθε 
κατηγορίας και µετάλλιο και δίπλωµα στον δεύτερο και τρίτο νικητή της 
κάθε κατηγορίας.  

Αναµνηστικά διπλώµατα συµµετοχής θα δοθούν σε όλους τους 
συµµετέχοντες. 

5. Συµµετοχή  

5.1 Οικονοµικοί όροι 

5.1.1 Το παράβολο συµµετοχής είναι 30€. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α., 
ασφαλιστική κάλυψη, t-shirt, τεχνική βοήθεια, υδροδοσία, τροφοδοσία κατά τη 
διάρκεια του αγώνα.  

5.1.2 Για όσους αθλητές καταβάλλουν το αντίτιµο συµµετοχής έως και την 31η 
Αυγούστου έχουν έκπτωση και καταβάλλουν το ποσό των 20€. 

5.1.3 ∆εν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής χρηµάτων που κατατέθηκαν ως παράβολο 
συµµετοχής στον αγώνα ή δυνατότητα µεταφοράς παραβόλου για συµµετοχή 
για άλλον αθλητή. 

5.1.4 Το αντίτιµο της συµµετοχής καταβάλλεται στον παρακάτω τραπεζικό 
λογαριασµό:  

ALPHA BANK:  471-002101-046944  
          IBAN: GR66 0140 7120 4710 0210 1046 944 
          ∆ικαιούχος Λογαριασµών: Μήττας ∆. Θωµάς 

5.2 ∆ιαδικασία εγγραφής 

Καταληκτική ηµεροµηνία συµµετοχής είναι η 11η Σεπτεµβρίου 2010. Η 
διαδικασία εγγραφής είναι η ακόλουθη: 

• Κατάθεση του αντίτιµου συµµετοχής στον προαναφερθέντα τραπεζικό 
λογαριασµό µε εµφανή στην αιτιολογία της κατάθεσης µηχανογραφηµένα 
(και όχι χειρόγραφα) τα στοιχεία του αθλητή (ή αθλητών όταν είναι οµαδική 
η κατάθεση) ο οποίος θα συµµετάσχει στον αγώνα, τα στοιχεία του 
δικαιούχου της κατάθεσης (ονοµατεπώνυµο/αριθµός λογαριασµού) και το 
ποσό κατάθεσης. 

• Αποστολή συµπληρωµένης και υπογεγραµµένης της φόρµας ∆ήλωσης 
Συµµετοχής και του αποδεικτικού κατάθεσης µε e-mail στο 
info@outsports.gr ή µε φαξ στο 2310-566522 και επιβεβαίωση παραλαβής 
της τηλεφωνικά ή µέσω  e-mail.  

• Παραλαβή πακέτου συµµετοχής (αριθµός, τροφοδοσία) από τη γραµµατεία 
της διοργάνωσης. 

Προσοχή: Εγγραφή για την οποία δεν έχει κατατεθεί αντίτιµο συµµετοχής δεν θεωρείται 
ολοκληρωµένη. 


